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Evento sobre a Sistematização de Projetos Produtivos 

Como parte da execução do Projeto de Sistematização de Pro-
jetos Socioprodutivos da Tríplice Fronteira, pela equipe do Ser-
viço Jesuítas Pan-amazônico – SJPAM, realizou-se um evento de 
30 de outubro a 2 de novembro, em Leticia, com a presença dos 
responsáveis e “beneficiários” dos ditos projetos, bem como a 
de algumas pessoas conhecedoras desse tema, a fim de devol  

ver os resultados preliminares desse processo e também de fa-
zer uma análise dos mesmos. O evento ajudou a aprofundar, a 
partir das práticas concretas, o significado desse tipo de pro-
jeto, destacando os fatores de sucesso ou fracasso, com a ex-
pectativa de que o SJPAM possa contribuir com essa temática. 

Encontro de religiosos da fronteira 
 

Aconteceu de 6 a 8 de novembro, no Centro de Formação da 
Diocese do Alto Solimões, em Tabatinga, mais um encontro dos 
religiosos presentes na tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, 
contando com 21 participantes, entre eles o Bispo D. Adolfo e 
os Jesuítas do SJPAM. Dessa vez, o encontro teve três momen-
tos: um primeiro, que foi dedicado à retomada da caminha do 
grupo com um olhar para a realidade em que se encontra; um 
segundo, que foi um momento de oração sobre o Evangelho e 

a Laudato Sí; e um terceiro, que desenvolveu um planejamento 
de ações de compromisso à luz do rezado, em comunhão com 
a REPAM, propondo uma formação permanente para o grupo e 

uma formação itinerante para as lideranças das comunidades, 
além de apoio à pastoral indígena. 

Consultoria de GRIMORUM para a relação do SJPAM com as 

Universidades SJ 

A partir da relação estabelecida pelo SJPAM com as Universida-
des da Companhia de Jesus nos países Amazônicos, vem se po-
tencializando o aporte das mesmas no território Pan-amazô-
nico e buscando ações conjuntas que respondam ao objetivo 
da AUSJAL (seja nos campos da investigação, extensão ou do-
cência). Dessa forma, realizou-se um encontro nos dias 15 e 16 
de novembro, em Leticia, do qual participaram representantes 
da Universidade Javeriana de Bogotá, do SJPAM e de uma em-
presa de consultoria – GRIMORUM, que está apoiando para 
identificar o papel do SJPAM nesses processos e, ao mesmo 
tempo, para traçar uma melhor definição de caminhos que aju-
dem a avançar nesse propósito. O encontro proporcionou a re-
flexão sobre o tipo de trabalho que pode ser desenvolvido junto 
às Universidades jesuítas. 

Encontro Diocesano de Pastoral 

O P. Valerio Sartor sj participou de 13 a 17 de novembro, em 
Tabatinga, do Encontro de Pastoral da Diocese de Alto Solimões 
que contou com a participação de cerca de 80 pessoas, entre 



sacerdotes, religiosos/as e leigos/as, e do Bispo D. Adolfo Zon 
Pereira. O encontro teve como tema inspirador “Novo jeito de 
ser Igreja”, quando se trabalhou o documento da CNBB (Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil), de Nº 107, sobre “Inicia-
ção à vida Cristã: Itinerário para formar discípulos missioná-
rios”. Também se retomou o Plano de Pastoral da Diocese, ava-
liando os avanços ocorridos e se fez o planejamento de novas 

ações pastorais a serem seguidas, principalmente sobre o “Ano 
de Leigo” que se inicia no dia 26 de novembro. 

Evento sobre Ecologia Integral 

Os PP. Valério Sartor sj e Alfredo Ferro sj participaram, em 
Quito, dos dias 24 a 27 de novembro, de um encontro latino-
americano sobre ECOLOGIA INTEGRAL organizado pelo CELAM, 
pela REPAM, pela CLAR e pela Iglesias y Minería, tendo como 
participantes mais de 140 pessoas. O encontro foi centrado na 
importância de refletir sobre o compromisso com nossa casa 
comum, expressada na LAUDATO SI e, em concreto, no signifi-
cado que tem o termo “Ecologia Integral” para nossa missão 
eclesial. Também auxiliou no entendimento do horizonte que o 
Papa Francisco nos coloca e na necessidade de não só nos con-
vertermos, como também de caminharmos como Igreja de ma-
neira articulada em defesa da vida, profundamente ameaçada, 
na Amazônia. A presença de nossos companheiros indígenas e 

as celebrações por eles preparadas com tanto carinho foram os 
pontos altos do evento. Esperamos seguir construindo, juntos, 
uma Igreja comprometida e articulada com os desafios que nos 
convidam a pensar sobre a ecoteologia. 

Lançamento do livro sobre a água do P. Ferro sj 

O P. Alfredo Ferro sj partici-
pou no dia 22 de novembro 
da celebração dos 15 anos 
do grupo de Ecoteologia da 
Faculdade de Teologia da 
Universidade Javeriana – 
Bogotá, na qual fez o lança-
mento da segunda edição 
do seu livro: “El Agua, fu-
ente bendiga de vida - Teo-

logía, espiritualidad y pastoral del agua”. O P. Ferro dirigiu algu-
mas palavras aos presentes, lembrando a sua experiência na 

aproximação à reflexão teológica e, principalmente, enfati-
zando o significado da teologia hoje, a partir das realidades 
como a terra, a água e a ecologia. 

Evento sobre uma Igreja com Rosto Amazônica 

Em seguida 
ao Encontro 
do CELAM 
sobre “Eco-
teologia In-
tegral”, ini-
ciou-se, no 
mesmo lo-
cal, de 27 a 
30 de no-
vembro, o 

Encontro da REPAM sobre “Igreja com Rosto Amazônico”. A 
participação de 40 representantes indígenas, religiosos, leigos, 
bispos e sacerdotes de vários países latino-americanos engran-
deceu o evento, que teve momentos como o de conhecer a his-
tória e o processo da “teologia índia” e modelos de pastoral in-
culturada com identidade cultural; o de celebrar a partir das es-
piritualidades indígenas e aprender com eles que apresentam 
traços significativos de uma Igreja com rosto amazônico; e o de 

ver como a REPAM pode aportar e oferecer, como Igreja, a pre-
paração do Sínodo Pan-amazônico, convocado pelo Papa Fran-
cisco recentemente em 19 de outubro. 


